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Szanowna Pani

Katazyna Arebska
Radna Rady Miasta Wloclawek

Odpowiadajqc na Pani interpelacjq zgloszonE podczas obrad lV Sesji Rady Miasta Woclawek,
potwierdzam, 2e murale mogq byC ciekawym elementem wystroju pzestzeni miejskiej, tym bardziej,
2e mogqlatwo godzii wra2enia estetyczne z poprawieniem stanu technicznego obiekt6w.
Wytypowanie elewacji pod realizacjQ murali winno byi popzedzone analizE uwzgledniajEcq
uwarunkowania wynikajEce z ustaleri obowiqzujqcych miejscowych plan6w. W ptzypadku wykonania

muralu na budynku wpisanym do relestru zabytk6w lub na obiekcie zlokalizowanym w obszaze
wpisanym do rejestru zabytkow, wymaga r6wnie2 uzyskania decyzji konserwatora zabytk6w.

Aktualnie mo2liwe jest wskazanie Scian pod realizacjq obraz6w na6ciennych na obiektach
bqdqcych w zasobach gminnych. W pzypadku ewentualnej lokalizacji murali na innych obiektach ni2
bgdqcych wlasno5ciq gminy, wymagana jest zgoda wla6ciciela budynku. W tym celu wskazane jest
nawiqzanie wspolpracy np.
admrnistratorami osiedli mieszkaniowych, tj. ze Spoldzielniami

z

Mieszkaniowymi.

Jednocze6nie informu.jg,

i2

aktualne zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lala 2014-2020 nie pozwalajq na realizacjq z doflnansowaniem unijnym projektu polegajEcego na wykonaniu murali oraz zorganizowaniu konkurs6w, kt6rych
celem bgdzie pzygotowanie projektow artystycznego zagospodarowania pzestzeni miejskiej w tym
zakresie. Brak jest jeszcze Uszczeg6towienia RPO WK-P na lata 2014-2020, co uniemo2liwia dalszq
analizg mo2liwoSci uzyskania dotac.ji z UE na ww. propozycjq.
Alternatywq dla realizacji zaproponowanej peez Paniq inicjatywy z dofinansowaniem unijnym

jest wkomponowanie takiego pzedsiewziecia w szerszy propkt o charakteze spotecznym

bqd2

infrashukturalnym, realizowany w ramach wybranych Priorytetdw Inwestycyjnych Progranu jako walny
z punktu widzenia calego regionu, majqcy za zadanie wzrost o2ywienia spoleczno gospodarczego
wojew6dztwa.
organizuje konkurs6w otwartych
Pzywolane
interpelacji miasto L6d2
z udzialem spoleczeristwa, jedynie desygnuje kwotg z bud2etu miasta w ramach funduszy program6w
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realizacjg murali twozonych pzez wybitnych reprezentant6w malarstwa
wielkoformatowego z calego Swiata, Wylanianiem artyst6w wykonujqcych murale jak r6wnie2
pozazqdowych
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sponsor.w zajmuje sig prywatna

fundacja
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